
 
 

 
 
 

VÄLKOMMEN TILL AMBASSADÖRS/INFORMATÖRSHELG  
PÅ MEDLEFORS 2019. 

 
     Dokumentation från dagen insatt i programmet. 

 
 
 

LÖRDAG 19 JANUARI: 
 
09.00 – 09.45   Incheckning 
 
09.45 – 10.30   Presentation av program och varandra. 
 
Punkt för presentation: Se bifogad deltagarlista. 21 personer deltog. I sträng kyla så 
kom egenerfarna, Ambassadörer och informatörer, från bla Storuman, Malå, 
Lycksele, Sikeå, Robertsfors, Skellefteå, Holmsund och Umeå. 
 
    Mål och syfte med dagarna. 
Syfte: att lära känna varandra, blida nätverk, få information, utveckling både som 
människa och föreläsare och utbildning. 
Skillnaden mellan de som gått Ambassadörsutbildningen benämns som Hjärnkolls 
Ambassadörer och övriga som deltar och är engagerade benämns som Informatör 



(även här i texten) 
Brittis önskar också att deltagarna skriver ner klokord som ska användas under 
eftermiddan.   
Brittis vill att Ambassadör/ Informatörer skapar en aktiv grupp på INSTA gram/ 
Facebook. Hon är ansvarig för Ambassadörerna och Informatörer. Hon önskar att de 
som får uppdrag hör av sig så att hon kan få en bild av hur många uppdrag som 
genomförs och till vem. 
Kontaktuppgifter till Brittis: brittis.m@gmail.com 0738083637 
Mattias tar på sig att börja med Facebook, INSTA gram. 
Liz: Informerar om Peer Support och hur långt vi har kommit i Västerbotten. Även 
att psykeveckan i Skellefteå firar 20:års jubileum, förslag mottages. 
Kontaktuppgifter till Liz:  liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se 0702895766.  
Claudia: Informerar om Brukar/forskar panelen lite kort. Hon uppmanar även att 
man hör av sig till henne om man har förslag till Psykeveckan i Umeå 2019, vecka 
45. Även om nätverket Psykisk Hälsa och att dom kommer att gå igenom länsplanen 
(information på Hjärnkolls hemsida) 
Kontaktuppgifter till Claudia: claudia.kerttu@regionvasterbotten.se 0767665729 
 
    Kristina Landström, Medlefors. 
Hur vi förmedlar vårt budskap, kan vi lära av bilder? (Se bifogat bildspel) 
Personlig målbild: den bästa versionen av Dig själv. Här kommer deltagarna med 
förslag på alternativa ord till bästa ( Tryggaste, Realistiska, Friaste, Nöjdaste, Mest 
Fantastiska, Vision-Drömmar) ( Kristina jobbar med versionen att bestiga 
Kebnekajse som deltagarna får komma med förslag hur hon kan förbereda sig) 1: 
Skapa en personlig vision, 2: planera 3: Börja 
”Efter din förmåga just nu, du är alltid bra hur än du presterar. Dagar som är 
jobbiga/tyngre är jag inte sämre utan just nu förmår jag lite mindre”  
Hur bedömer vi vad bra föreläsning/föreläsare är: Vi fick också göra en tipsrunda 
för att ta reda på mer om oss själva. Vilken lärostil vi har. V=Visuell, A= Auditiv, 
K/T=Kinestetisk/Taktil 
 
10.30 – 11.00   ”SWEDISH FIKA” i matsalen 
Gunne-Gerd: Berättar om senior Ambassadörer som har bakgrund av hur man såg 
på/ (inte) pratade om psykisk ohälsa förr och Ambassadörerna  vänder sig till äldre. 
Var med i Hemmets veckotidning i somras en artikel.  
 
11.00 – 12.30   Föreläsning med Kristina Landström, Medlefors, forts. 
 
12.30 – 13.30   LUNCH i matsalen 
 
13.30 – 14.30   forts.  med Kristina Landström, Medlefors 
 
14.30 – 14.50   ”SWEDISH FIKA”  i matsalen 
 
15.00 – 16.00   Afrikansk dans med Linda Ohlsson, Medlefors 
    Ett uppskattat inslag, befriande, roligt och svettigt. 
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18.00 – 19.00   Egen berättelse med Lina Markusson från Lycksele. 
Lina- delar med sig till oss om sin erfarenhet i att leva i en mycket destruktiv 
relation. Berättelsen innehöll även hennes berättelse hur hon gjorde för att ta sig ur 
relationen. Vad som skulle ha hjälpt. Att föreläsa har hjälpt henne mycket att 
bearbeta det hon varit med om.  
 
19.00 -    MIDDAG  i matsalen med samkväm 
 
21.00 -    POOLHÄNG för den som vill och orkar 
 
SÖNDAG 20 JANUARI: 
 
07.00 – 08.30   UTCHECKNING och FRUKOST  i matsalen 
 
08.30 -  09.30   Reflektion över gårdagen 
Flera reflektioner över gårdagen, många var nöjda. Vi vågar komma med åsikter om  
innehållet på föreläsningen igår. Ord som kom var ”Vi kan göra Skillnad”- ”Trygga 
i gruppen-öppenhet” ”Modiga” Hur når vi gemena man?” Psykeveckan ett forum. 
Vilken kunskap som finns i gruppen. ”Vara på en plats där min skörhet är en del av 
min styrka” 
Lathunden från Hjärnkoll riks efterfrågas av ambassadörer, även om man kan gå ut 
som Informatör?, vilket är helt ok, men Brittis önskar få information om uppdragen. 
 
Magnus: Tog upp önskemål om att få av Er nedskrivna erfarenheter( korta)av 
bemötande av psykiatrin, då han håller på med en bok om detta. Sprid gärna till 
andra som har erfarenhet. För detta kan man få ett ex av boken. Anteckna om Ni vill 
vara anonym.  
Kontaktuppgift till Magnus: magnus@viktigamoten.se 0707422940 kolla gärna på 
hemsidan. Viktigamoten.se  
 
    Genomgång av den Etiska plattformen  
    Brittis Malm, Torbjörn Olofsson, Lage Granqvist 
Torbjörn- (Ni hittar lista i texten längre ned) 
Berättar om hur föreningarna får allt större uppdrag på föreningsnivå, mindre 
uppdra till den enskilde. Det kan vara svårt att hantera för föreningen och hur ska vi 
bygga en struktur för att hantera detta. Hjärnkoll består av flera brukarföreningar, 
hur kan vi hjälpas åt. Att vara med i en förening har flera fördelar bla att man är 
försäkrad när man är ute och föreläser. Vi hade också diskussioner om namnet 
Hjärnkoll och NSPH, varför inte NSPH? 
Torbjörn bifogar lite anteckningar om det han tar upp.      
     
09.30 – 09.45   ”SWEDISH FIKA” i matsalen 
 
09.45 – 11.45   Sambandet mellan kropp - tankar - känslor.  
    Anki Ståhl, fysioterapeut/psykoterapeut 
Anki Ståhl- bilder bifogas i dokumentationen. Hon jobbar på röda korsets 
behandlingscentrum för flyktingar i Skellefteå. Hon pratade mycket om PTSD= 
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Posttraumatisk Stress Syndrom/diagnos. Flera frågor och tankar kom under hennes 
föreläsning. Egna erfarenheter delades. Flera inspel från deltagarna. 
 
   
11.45 – 12.15 Förväntningar på 2019! Vad vill vi uppnå? Hur går vi vidare? 
    Skriftlig utvärdering. 
Tankar från deltagare. Vi bör nå ut till fler med vår erfarenhet och vad Hjärnkoll 
står för. Till utbildningar, tex Polis, socionomer.  Det kan leda till fler uppdrag. Kan 
man ta uppdrag för den 2goda” saken skull och inte få så mycket betalt? Hur ska den 
enskilda prioritera om uppdrag. Fler träffar för att hålla kontakt. Kanske fler inslag 
av egna berättelser. Fler uppdrag önskas för att komma igång och sprida 
information. Glöm inte att senior Ambassadörer finns. Trevligt att träffas alla. Mer 
tydlig samverkan Hjärnkoll- Vården (Peer Support är en viktig del) Vad kan vi fler 
samarbeta om vi Ambassadörer. Teater, Radio, Poddar etc. 
Personliga förväntningar som kom in. 
Lina: bli Ambassadör, Hålla fler föreläsningar, Studiecirklar, Gör Facebook och 
INSTA gram sidorna bra. 
Andra personliga tankar: Kom igång som Ambassadör. Få igång Peer Support. 
Senior Ambassadörer, vill ha uppdrag, ett önskemål. Sprid mer kunskap. 
-Utvecklas och starta förändringsprocesser. 
Få kontakt med ungdomar & förändra attityder i grundskolan. Stolt representera 
Hjärnkoll. Mer erfarenhetsutbyte mellan ambassadörerna. 
Malin: 10 oktober uppmärksammas psykisk ohälsa ett spring lopp i Stockholm. 
Förslaget är att det anordnas i Umeå och Skellefteå för Ambassadörer och 
informatörer som springer 5 km- pengarna /anmälningsavgiften går till Hjärnfonden. 
(likande blodomloppet) Det går att utveckla på olika sätt. Helgen har varit jättebra. 
Psykisk ohälsa och fysiks hälsa är bra att tänka. Bra att ha med ett fysiskt inslag 
(dansen)  
 
12.15 – 13.15   LUNCH  i matsalen. 
 
 
   KLOKORDEN FRÅN MIDDAGEN 
 
Brittis- ”Innan Du dömer någon – Gå en mil i dennes skor!” 
 ”Frågan är inte hur en har det utan hur en tar det” 
 
Jörgen- ”Hade jag inte mina diagnoser skulle jag ha varit lat.” 
              ”Det svåraste är att vinna över sig själv.” 
 
Lage- ”Ä int ä bra, så kom ä å bli bra.” 
 
Lina- ”Anpassar du Dina drömmar efter ditt liv, eller anpassar Du ditt liv efter dina 
drömmar.” 
         ”Lev din dröm så blir allt Du gör värt attleva för.” 



    ”Varför ska Du kunna allt när Du kan visa vad du menar” 
 
Åsa-Liv- ”Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bara lite längre tid” 
 
Patrik- ”Allt som händer är precis det som behövs för att jag ska komma dit jag 
innerst inne vill” 
             ”Allt är vägledning” 
 
Mattias- ”Du behöver inte alltid visa Dig ifrån Din bästa sida alltid. Det lyser 
igenom ändå” 
 
Magnus-”Den som väntar på att ta nästa steg kan bli stående på ett ben resten av 
livet” 
 
Linnea- ”Ingenting i livet är konstant, det enda här i livet du kan vara säker på är att 
det kommer   
                förändras” 
              ”Men titta, här står jag och duger” 
 
Håkan- ”Kan det någonsin vara fle att älska” 
  ”Gör inget motstånd mot dina känslor” 
 
Mulin- ”Du kan fortsätta gå, även om Du har trasiga skor” 
 ”Det är inget misstag så länge Du lär Dig något” 
 ”Det är ok att inte vara okej” 
 
Claudia-”Jag har sprungit för fort, måste stanna och vänta på min själ” 

Brittis Malm     Torbjörn Olofsson 



 
    
Deltagare 

 
 
 
 
Kristina Landström (Bildspel bifogas) Kebnekaise  

  
 
 



 
 
 

  
     
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipsrunda 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gunne-Gerd Johansson                 Linda Ohlsson   

 
 
 
Deltagare från dansen       Lina Markusson, Lycksele  

 
 
 
 
 
 



 
 
Anki Ståhl 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
Torbjörns presentation av uppdrag. 
 
Valda representanter till samverkan 
Samverkansforum med Region Västerbottens politiska organisation. 
Samverkan och funktionshinder (tidigare Samrådet med nämnden för 
funktionshinder och habilitering). 
Beslut att välja: 
Kjell-Åke Nilsson (Ordinarie) Diabetesföreningen Västerbotten 
Kjell Thelberg (Ordinarie) Parasport Västerbotten 
Lage Grankvist (Ordinarie) Hjärnkoll Västerbotten 
Abbas Haghjo (Ordinarie) FUB Västerbotten 
Sofie Edberg (Ordinarie) Reumatikerdistriktet Västerbotten 
Jörgen Hedman (Ordinarie) RBU Västerbotten 
Peder Westerberg (Ordinarie) Funktionsrätt Västerbotten 
Martin Vikgren (Ordinarie) Funktionsrätt Västerbotten 
Urban Clarin (Ordinarie) Personskadeförbundet - RTP 
Ingvar Halmberg (Ordinarie) HRF Västerbotten 
  
 Irene Häggmark (Ersättare nr. i) Personskadeförbundet - RTP 
Erik Nyström (Ersättare nr. 2) Unga vuxna 
Svante Granberg (Ersättare nr.3) PSO Västerbotten 
  
 Beredning av samverkan med Region Västerbottens politiska organisation. 
Valda:: 



Lage Grankvist (Ordinarie) Hjärnkoll Västerbotten 
Abbas Haghjo (Ordinarie) FUB Västerbotten 
Peder Westerberg (Ordinarie) Funktionsrätt Västerbotten 
Martin Vikgren (Ordinarie) Funktionsrätt Västerbotten 
  
 Samverkan med Primärvården i Västerbotten - Region Västerbotten 
Valda:: 
Pernilla Abrahamsson (Ordinarie) Astma- och allergiföreningen 
Kjell-Åke Nilsson (Ordinarie) Diabetesföreningen Västerbotten 
Marianne Sandström (Ordinarie) Neuroförbundet Västerbotten 
Fredrik Hedlund (Ordinarie) Parasport Västerbotten 
Britt-Marie Malm (Ordinarie) Hjärnkoll Västerbotten 
Svante Granberg (Ordinarie) PSO Västerbotten 
Tomas Ekbäck (Ersättare) RBU Västerbotten 
Jan Lindberg (Ersättare) DHR Västerbotten 
Käte Alruthz (Ersättare) Afasiföreningen Västerbotten 
 
 
 

 


